
Evendo AB (publ) avnoteras från Spotlight Stock Market efter
marknadens stängning den 1 oktober 2018
Evendo AB (publ) ("Evendo" eller "Bolaget") har handlats på Spotlight Stock Markets ("Spotlight") observationslista sedan den 19 mars
2018. Mot bakgrund av Bolagets omvända förvärv av Evendo International A/S, vilket fullföljdes den 11 juli 2018, har Bolaget sedan en tid
tillbaka varit föremål för en noteringsprövning av Spotlight Stock Market, vilket varit en förutsättning för att flytta Bolagets aktier från
observationslistan. Trots gemensamma ansträngningar från Bolaget och Spotlight har noteringsprövningen dragit ut på tiden. Spotlight Stock
Market har mot bakgrund av att Bolaget under så pass lång tid varit på observationslistan och att investerarna inte i tillräcklig omfattning har
tillgång till information om Bolaget eller det finansiella instrumentet meddelat att Spotlight avbryter noteringsprövningen. Evendos aktier ska
därmed avföras från handel på Spotlight Stock Market efter marknadens stängning idag, den 1 oktober 2018. Bolaget utvärderar situationen
och återkommer med ytterligare information så snart som möjligt. Bolagets verksamhet kommer att fortsätta som vanligt och ytterligare
information kommer framledes att lämnas via http://about.evendo.com.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Kasper Kjærbye Larsen, styrelseledamot och verkställande direktör
Tel: +45 28 83 92 01
kkl@evendo.com 

OM EVENDO
Tänk ett "Booking.com" fast för event samt med ett inbyggt planeringsverktyg. Där har du Evendo. Evendo är världens första heltäckande
eventplattform som möjliggör effektiv och enkel planering av företagsevenemang med inbyggd direktbokning som möjliggör lyckade event för
företag och grupper. På en global nivå har ingen direkt konkurrent etablerat sig och Evendo som redan lanserats i Danmark är nu på väg att
genomföra en global expansion.   

Varje år genomförs mer än 100 miljoner mindre företagsevent (företagsfester, teambuilding, kick-offs etc.) på en global nivå. Utöver dessa
anordnas också en rad olika privata gruppevenemang (Svensexor/möhippor, födelsedagsfest etc.) varje år. Trots att alla dessa event ofta
innefattar en rad olika leverantörer, schemaläggning och koordinering bland deltagarna har industrin inte än sett samma digitalisering som
exempelvis hotellbranschen. Detta trots att hotellindustrin dessutom är mindre sett till totalmarknad om "bara" 74 miljarder EUR årligen. Den
relevanta eventmarknaden uppgår i det här fallet till över EUR miljarder USD. Evendos system är ett färdigutvecklat och fungerande
internetbaserat bokningssystem som ger kunderna direkt och transparent tillgång till produkter och tjänster från ett brett utbud av leverantörer
- och möjligheten att göra bokningen direkt på Evendo.

Så vitt Evendo känner till är Evendo det enda globala företaget som har utvecklat metoder och verktyg för att automatisera
händelsemarknaden i den utsträckningen. På relativt kort tid har Evendo byggt upp en leverantörsportfölj med över 2.000 produkter och har
därmed positionerat sig som den största evenemangsportalen i Danmark. Kunderna fördelas jämnt mellan privatpersoner och företag. Sedan
lanseringen den 1 augusti 2016 har ett antal av Danmarks största företag blivit kunder och Evendo riktar nu samma erbjudande,
färdigpaketerade och lätt åtkomliga total-evenemang, till företag baserade i Storbritannien.

För mer information, besök Evendos webbplats, www.evendo.com eller Investor Relations på http://about.evendo.com.

Denna information är sådan som Evendo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 1 oktober 2018 


